
 
 
 
 

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 

ปฏิบัติงานประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 
----------------------------------------------------------- 

  
 ด้วยธนาคารจะด าเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงาน
ประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 จากบุคคลภายนอก/ พนักงานระดับ 2 – 3/ ผู้ช่วยพนักงาน 
สัญญาจ้างประเภทที่ 1/ ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) โดยวิธีการ 
สรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ 
ตรวจสอบและจัดท าหลักประกันเงินกู้ การจ านอง การไถ่ถอน-จ านอง และนิติกรรมอ่ืนๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้ 
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการช าระหนี้ จัดท าสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม  
และจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต 
ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนา  
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 2. ประมาณการจ านวนที่ธนาคารต้องการ                                                            

    จ านวนความต้องการประมาณ 400 อัตรา เป็นเพศชาย 270 อัตรา เพศหญิง 130 อัตรา 
 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1 เพศ ชาย/หญิง 
3.2 มีสัญชาติไทย 
3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
3.5 ไม่เปน็คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 
แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้
ผ่านการบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด 
โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอ่ืนที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
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3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ  

หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
3.9 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั 

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ   
3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน 
3.13 ปัจจุบันไม่ด ารงต าแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    - บุคคลภายนอก  

                           4.1 บุคคลภายนอก 
           4.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 
           4.1.2 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 

ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที ่8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เก่ียวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์  สถิติ  
พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  
การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง 
ตามการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือค าวินิจฉัย 
ของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด  
                4.1.3 สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของส านักงาน ก.พ.  
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 
                              4.1.4 เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ผู้สมัครไม่ต้องแนบผลการสอบ ภาค ก ในระบบรับสมัคร) 
    4.1.5 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ  
(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องน ามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารก าหนด จะถือว่าเป็น 
ผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน 
         - พนักงานระดับ 2 - 3  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

    - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
    - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
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                    5. การสมัครและการช าระเงิน 
       - บุคคลภายนอก  

       5.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 
ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ 
ต าแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ส าหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นต าแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ  
ระดับ 4” เพียงต าแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที ่8 ธันวาคม 2563 

      กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก 
โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 

                 5.2 ผู้ฝากประวัติที่เลือกต าแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม 
การสอบ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องก่อนไปช าระเงิน โดยพิมพ์ 
เอกสารแบบช าระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant61.com  
ตั้งแต่วันที ่14 ธันวาคม 2563 โดยไปยื่นช าระเงินที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ในเวลาท าการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่  
14 - 21 ธันวาคม 2563 เท่านั้น ผู้ฝากประวัติที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด  
ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจ าสาขาและส านักงาน  
ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 และสามารถตรวจสอบผลการช าระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.ibaacapplicant61.com  
ภายใน 2 วันท าการหลังจากการช าระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

    - พนักงานระดับ 2 - 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
    - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

     - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
    - บุคคลภายนอก     

           6.1 ในการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เฉพาะอายุของผู้สมัคร และผลการสอบ ภาค ก เท่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา และใบขับขี่ ธนาคารจะ
ด าเนินการตรวจคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน 
ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนิน 
การจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด  
ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้  
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      6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ  
ประมาณวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ซึ่งธนาคาร 
ก าหนดให้มีการสอบภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร 
เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามข้ันตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์  
0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail : 
recruit_hr@baac.or.th หากเกินก าหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไข/ 
เพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 
     - พนักงานระดับ 2 - 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

    - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
     - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
 
 7. การสอบคัดเลือก 
      - บุคคลภายนอก  
                            ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้ 
         7.1 การสอบข้อเขียน ก าหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ท่ี 10 มกราคม 2564 

             7.1.1 วิชาความละเอียดแม่นย า (50 คะแนน) 
              7.1.2 วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) 
                               (ขอบเขตเนื้อหาการสอบตามเอกสารแนบ) 

                             7.2 สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน)  
                             7.3 ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) 

     - พนักงานระดับ 2 - 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
     - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

      - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
 

  8. การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ 
     - บุคคลภายนอก 

                            8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้  
             1) วิชาความละเอียดแม่นย า ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อน 
เกณฑ์คะแนน  

            2) วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ ์
การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ ์
การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได ้ 

       ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ท่ีฝนเลขประจ าตัวสอบถูกต้อง 
และปฏิบัติตามค าชี้แจงท่ีธนาคารก าหนดไว้ ในแบบทดสอบเท่านั้น 
 
 
 

http://www.baac.or.th/
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  8.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

          8.3 การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ ไม่ผ่าน โดยธนาคาร 
จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะน าผลการทดสอบ
บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก  

      - พนักงานระดับ 2 - 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
     - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

      - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
 

 9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก (ประกาศรวมบัญชีเดียวกันทั้งหมด) 
                         9.1 ธนาคารก าหนดประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียงล าดับ 
ตามเลขประจ าตัวสอบ  
                         9.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผลคะแนนรวม 
การสอบข้อเขียน 150 คะแนน (วิชาความละเอียดแม่นย า และวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง) รวมกับคะแนน 
สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวมเป็นคะแนนรวมทั้งหมด 200 คะแนน (ยกเว้น ผู้สมัครจากพนักงานระดับ 2 - 3  
จะพิจารณาคะแนนรวมการสอบข้อเขียนจากวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่งเพียงวิชาเดียว โดยให้น้ าหนักคะแนน 
เทียบเท่า 150 คะแนน) กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับ โดยใช้ปัจจัยในการ 
เรียงล าดับทีละปัจจัย ดังนี้ 
           ปัจจัยที่ 1  คะแนนสอบสัมภาษณ์  
                   ปัจจัยที่ 2  คะแนนรวมการสอบข้อเขียน  

ปัจจัยที่ 3  คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง  
ปัจจัยที่ 4  เลขประจ าตัวสอบ 

                               ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย  
ธนาคารก าหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด โดยใช้เลขประจ าตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงล าดับก่อนหลัง  
และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพ่ิมเติมจากจ านวนความต้องการ 
 
                      10. อัตราเงินเดือน 
       10.1 บุคคลภายนอก ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง  
(Contract Out) 
      ก าหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนข้ันต้น      
ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
        10.2 พนักงานระดับ 2 - 3  
    ก าหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนข้ันต้น      
ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หากปัจจุบันได้รับอัตราเงินเดือน 
เกินอัตราขั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือนเดิม 
 
 



 

 

6 

    10.3 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 
              ก าหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนข้ันต้น      

ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากปัจจุบันผู้ผ่านเกณฑ์ 
การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือน สูงกว่า อัตราเงินเดือนข้ันต้นของพนักงานระดับ 4 ธนาคารจะให้ได้รับเงินเดือน 
โดยเทียบเคียงตามหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ช่วยพนักงานที่เปลี่ยนต าแหน่งและหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยพนักงานเป็นพนักงาน กรณีสอบได้ในต าแหน่งที่ไม่ตรงกับต าแหน่งปัจจุบัน ธนาคารพิจารณาค่าประสบการณ์ 
การท างานในธนาคารเพ่ือจ่ายเป็นอัตราเงินเพิ่มเติมร้อยละ 6 ต่อปี ได้ไม่เกิน 3 ปี (ไม่เกินร้อยละ 18) ของอัตรา 
เงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 แต่ไม่เกินเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน 
 

11. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
     11.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ธนาคารก าหนด 

ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ถูกต้องตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการ 
จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น พนักงานระดับ 2 – 3 และผู้ช่วยพนักงาน 
สัญญาจ้างประเภทที่ 1 จะต้องกลับไปปฏิบัติงานต าแหน่งเดิม) 

      11.2 ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงล าดับตามอัตราว่าง 
หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น  
จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้และจะน าไปต่อท้ายบัญชี(ได้เพียงครั้งเดียว) โดยธนาคารจะพิจารณา 
บรรจุแต่งตั้งบัญชีส ารองครั้งต่อไป และหากถึงล าดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงาน 
ในส่วนงานที่มีอัตราว่างขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีส ารองและจะแต่งตั้ง 
ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ล าดับถัดไป 

      11.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การท าหนังสือค้ าประกัน  
สืบประวัติตามที่ธนาคารก าหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ. / กรอ. (ถ้ามี) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 (ยกเว้น พนักงานระดับ 2 – 3 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ)  
หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิกจ้างทันที  โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

             11.4 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง จะต้องสามารถไปปฏิบัติงานตามเวลาที่ส่วนงานก าหนด 
โดยต้องอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ ในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ หากได้รับการเรียกตัว
ปฏิบัติงานประจ าสาขาที่มีเวลาท าการนอกเหนือเวลาท าการปกติของธนาคาร (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น   
   11.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งทีธ่นาคารก าหนดมีอัตราว่าง  
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่  
วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง เพื่อเข้ารบัการพิจารณาและเรียกตัว  
ผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงล าดับ 

      11.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลง 
ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถน ามาโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 
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       11.7 กรณีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเป็นประเภทพนักงานระดับ 2 – 3 และผู้ช่วย 
พนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้               
       11.7.1  ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีผลลงโทษทางวินัย  
ตามค าสั่งธนาคารถึงวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
       11.7.2  ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบข้อเท็จจริง สอบสวนหรือมีมูลเหตุที่อาจเกี่ยวกับ 
เรื่องท่ีจะสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยในช่วงเวลาพิจารณาแต่งตั้ง 
     ทั้งนี้ ธนาคารจะชะลอการแต่งตั้งจนกว่าจะพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 11.7.1 หรือ
จนกระท่ังไม่ปรากฏความผิดตามข้อ 11.7.2  
 

12. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน 
     - บุคคลภายนอก และผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง  

(Contract Out) 
       ก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมิน 

การทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน 
ต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผล 
ตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมอีก 90 วัน  
และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง 
ปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 

     - พนักงานระดับ 2 - 3  
                 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งรักษาการพนักงานพัฒนาธุรกิจ  
ระดับ 4 เมื่อรักษาการครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินขีดความสามารถหลักและประเมินพฤติกรรม  โดยผู้ผ่านเกณฑ์ 
ต้องมีผลการประเมินตามท่ีธนาคารก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ 
ระดับ 4  ให้มีผลตั้งแต่วันที่รักษาการเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีผลการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะ
พิจารณาให้รักษาการในต าแหน่งเพิ่มอีก 90 วัน และจะประเมินใหม่อีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์จะบรรจุแต่งตั้งให้เป็น 
พนักงานระดับ 4 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ให้รักษาการเป็นต้นไป แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งท่ี 2  ธนาคาร 
จะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 และให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม    

      - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 
        ก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการ 

ประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน 
ต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผล 
ตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน   
และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   
จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง 
ปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะให้กลับไปปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ตามเดิม นับตั้งแต่วันที่ 
ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานในครั้งที่ 2 และธนาคารจะพิจารณาให้ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่นตามสิทธิ์ที่เคยได้รับ 
เมื่อครั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน     
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ผู้ผ่านเกณฑก์ารสรรหาคัดเลือกจากบัญชีส ารองที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะข้ึนบัญชีส ารองไว้ 
จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
          (ลงชื่อ)    สันติ เจริญสุข   

      (นายสันติ เจริญสุข) 
   ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าการแทน 

                       ผู้จัดการ 
                        ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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เอกสารแนบ 1 
พนักงานระดับ 2 - 3  

 
 4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        - พนักงานระดับ 2 - 3  

 4.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่งพนักงานระดับ 2 – 3 ปฏิบัติงานธนาคารติดต่อกันมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)  

      4.2 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เก่ียวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์  สถิติ  
พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  
การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง 
ตามการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือค าวินิจฉัย 
ของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด  
  4.3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ  
(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องน ามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารก าหนด  
จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน 
 
 5. การสมัครและการช าระเงิน 
     - พนักงานระดับ 2 - 3 (ไม่ต้องช าระเงิน) 
   ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูล 
การสมัครผ่านระบบการรับสมัครบุคคลภายในได้ที่ http://baacnet/express >ทางด่วนข้อมูล>ระบบการจัดการ
บุคลากร>ระบบงานรับสมัครบุคคลภายใน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563  
สามารถดูขั้นตอนการสมัครผ่านทางระบบโดยมีรายละเอียดตาม http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหา 
และคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครต าแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” 

      ผู้สมัครต้องบันทึกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลจนส าเร็จ  
ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร ลบข้อมูลใบสมัคร ได้จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครเท่านั้น ธนาคารจะ 
ไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหลังวันสิ้นสุดการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการสมัคร และเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันในการสมัคร โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัคร 
มาที่ ฝทน.       

      กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทรศัพท์  
0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันท าการ จันทร-์ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

http://e-accreditation.ocsc.go.th/
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6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
     - พนักงานระดับ 2 - 3 

            6.1 ในการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เฉพาะอายุงานของผู้สมัคร เท่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา และใบขับขี่ ธนาคารจะด าเนินการตรวจ
คุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร ภายในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น 
ไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการแต่งตั้งแล้ว ธนาคารจะ
ยกเลิกค าสั่ง และต้องกลับไปด ารงต าแหน่งเดิม 

       6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ  
ประมาณวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ซึ่งธนาคาร 
ก าหนดให้มีการสอบภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร 
เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามข้ันตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์  
0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail : 
recruit_hr@baac.or.th หากเกินก าหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไข/ 
เพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 
  
 7. การสอบคัดเลือก 

     - พนักงานระดับ 2 - 3  
                           ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้ 

                 7.1 สอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) (ขอบเขตเนื้อหาการสอบ 
ตามเอกสารแนบ) ก าหนดสอบในวันอาทิตย์ท่ี 10 มกราคม 2564                       
   7.2 สอบสัมภาษณ ์(เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน) 
                           ทั้งนี้  ธนาคารไม่ได้ก าหนดให้เป็นการปฏิบัติงานธนาคาร จึงไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่าย 
ตามข้อบังคับฉบับที่ 8 และถ้าประสงค์จะเดินทางก่อนหรือหลังวันสอบ จะต้องเป็นการลาส่วนตัวเท่านั้น 
 

  8. การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ 
     - พนักงานระดับ 2 - 3 

                          8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ต้องได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 แตห่ากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ ์
คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้  

      ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ท่ีฝนเลขประจ าตัวสอบถูกต้อง 
และปฏิบัติตามค าชี้แจงท่ีธนาคารก าหนดไว้ ในแบบทดสอบเท่านั้น 
 8.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 
 

http://www.baac.or.th/
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เอกสารแนบ 2 
ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 

 
 4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1  

 4.1 ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      1) ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) หรือ 
           2) ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 และมีระยะเวลาการ 

ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่ครบ 2 ปี สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
(นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)                           

      4.2 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เก่ียวกับ การเกษตร  วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์  สถิติ  
พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  
การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง 
ตามการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือค าวินิจฉัย 
ของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด    
       4.3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ  
(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องน ามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารก าหนด จะถือว่า 
เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน 
 
 5. การสมัครและการช าระเงิน  
    - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 (ไม่ต้องช าระเงิน) 
                          ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถบันทึก 
ข้อมูลการสมัครผ่านระบบการรับสมัครบุคคลภายในได้ที่ http://baacnet/express >ทางด่วนข้อมูล>ระบบการ 
จัดการบุคลากร>ระบบงานรับสมัครบุคคลภายใน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 
สามารถดูขั้นตอนการสมัครผ่านทางระบบโดยมีรายละเอียดตาม http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหา 
และคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครต าแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” 

      ผู้สมัครต้องบันทึกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลจนส าเร็จ  
ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร ลบข้อมูลใบสมัคร ได้จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครเท่านั้น ธนาคารจะ 
ไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหลังวันสิ้นสุดการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการสมัคร และเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันในการสมัคร โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัคร 
มาที่ ฝทน. ยกเว้น ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 ท่ีมีอายุงานไม่ครบ 2 ปี ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร 
ประกอบการสมัคร ดังนี้  
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     1) กรณรีวมอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ให้แนบส าเนาหนังสือ 
สัญญาจ้างทีม่ีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันกับอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(การจ้างเหมาท าความสะอาด ไม่ถือเป็นการจ้างงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2) หรือ 
     2) กรณรีวมอายุงานลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ให้แนบหนังสือรับรอง 
การท างานฉบับจริงจากบริษัทรับจ้าง ที่ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันกับ 
อายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
             ทัง้นี้ ให้ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 ท่ีมีอายุงานไม่ครบ 2 ปี จัดส่ง 
ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงต้นสังกัด (สาขา/ สนจ. /ส านัก/ ฝ่าย) และให้ธุรการหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายของต้นสังกัดของผู้สมัครจัดท าสรุปรายชื่อผู้สมัครและจ านวนผู้สมัครในภาพรวมของส่วนงาน  
(แบบพิมพ์ 1) ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหาและคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัคร
ต าแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” โดยสแกนแบบพิมพ์ 1 ส่งทางอีเมล Recruit_hr@baac.or.th พร้อมน าส่ง 
ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงกลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝทน. ภายในวันที ่15 ธันวาคม 2563  
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเขียนมุมซองด้านล่างขวามือว่า “ใบสมัครเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4”  
หากเกินก าหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  
         กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก  
โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันท าการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
     - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 

            6.1 ในการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เฉพาะอายุงานของผู้สมัคร เท่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา และใบขับขี่ ธนาคารจะด าเนินการตรวจ
คุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร ภายในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น 
ไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการแต่งตั้งแล้ว ธนาคารจะ
ยกเลิกค าสั่ง และต้องกลับไปด ารงต าแหน่งเดิม 

        6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ  
ประมาณวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ซึ่งธนาคาร 
ก าหนดให้มีการสอบภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร 
เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามข้ันตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์  
0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail : 
recruit_hr@baac.or.th หากเกินก าหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไข/ 
เพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 
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                    7. การสอบคัดเลือก 
    - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 
      ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้ 
      7.1 การสอบข้อเขียน ก าหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ท่ี 10 มกราคม 2564 
           7.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน) ยกเว้น  
ผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาค ก ของส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องเข้ารับ 
การสอบวิชานี้ (ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการสอบผ่าน ภาค ก มาท่ี ฝทน. เนื่องจากธนาคารจะด าเนินการ 
ตรวจสอบกับระบบของ ส านักงาน ก.พ. ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน) 

          7.1.2 วิชาความละเอียดแม่นย า สอบทุกคน (50 คะแนน) 
           7.1.3 วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง สอบทุกคน (100 คะแนน) 

                               (ขอบเขตเนื้อหาการสอบข้อเขียนตามเอกสารแนบ) 
                          7.2 สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน) 
       7.3 ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) 
      ทั้งนี ้ ธนาคารไม่ได้ก าหนดให้เป็นการปฏิบัติงานธนาคาร จึงไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่าย 
ตามข้อบังคับฉบับที่ 8 และถ้าประสงค์จะเดินทางก่อนหรือหลังวันสอบ จะต้องเป็นการลาส่วนตัวเท่านั้น 
 

  8. การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ 
      - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 1 

                          8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้  
                               1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  
โดยจะน ามาพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน เท่านั้น จะไม่ลดหย่อนเกณฑ์คะแนนและจะไม่น ามาคิดเป็นคะแนนรวม  
            2) วิชาความละเอียดแม่นย า ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อน 
เกณฑ์คะแนน  

           3) วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ ์
การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ 
การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้  

      ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ท่ีฝนเลขประจ าตัวสอบถูกต้อง 
และปฏิบัติตามค าชี้แจงท่ีธนาคารก าหนดไว้ ในแบบทดสอบเท่านั้น 

                8.2 ผู้สมัครซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ที่มีอายุงานตั้งแต่  
5 ปีขึ้นไป (ไม่นับรวมอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out))  
ที่สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด (ตามบันทึกเวียนที่  
ฝทน/92517 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) 
 8.3 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

         8.4 การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน โดยธนาคาร 
จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะน าผลการทดสอบ
บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก  
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เอกสารแนบ 3 
ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 

 
 4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 
     4.1 ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้  

             1) ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง  
(Contract Out) ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) หรือ 
           2) ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง  
(Contract Out) ไม่ครบ 2 ปี สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/  
ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)/ ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1  รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
(นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)                        

      4.2 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เก่ียวกับ การเกษตร  วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์  สถิติ  
พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  
การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง 
ตามการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือค าวินิจฉัย 
ของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด    
       4.3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ  
(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องน ามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารก าหนด  
จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน 
           
 5. การสมัครและการช าระเงิน  
     - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลกูจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)  
(ไม่ต้องช าระเงิน) 
         5.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารก าหนด สามารถพิมพ์ใบสมัคร ที่ http://wms2/hrm 
คอลัมน์ “ประกาศสรรหาและคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครต าแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4”  
โดยก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที ่23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563 
     5.2 ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ 
      5.2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน แล้วน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
ต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลงนามรับรองภายในวันที ่8 ธันวาคม 2563 
          5.2.2 หนังสือรับรองการท างาน 
      1) กรณเีป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ให้แนบส าเนาหนังสือ 
สัญญาจ้างที่มีระยะเวลานับรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี (เม่ือรวมได้ครบ 2 ปี แล้ว สัญญาจ้างฉบับอ่ืนไม่จ าเป็น 
ต้องส่งเพิ่มเติม) (การจ้างเหมาท าความสะอาด ไม่ถือเป็นการจ้างงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2) 
      2) กรณเีป็นลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ให้แนบหนังสือรับรองการท างาน 
ฉบับจริงจากบริษัทรับจ้าง ที่ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  
โดยระบตุ าแหน่งงานและสถานะการจ้างงานปัจจุบันที่ปฏิบัติงานในธนาคาร  

http://e-accreditation.ocsc.go.th/
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     5.3 ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงต้นสังกัด (สาขา/ สนจ./ 
ส านัก/ ฝ่าย) และให้ธุรการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของต้นสังกัดของผู้สมัครจัดท าสรุปรายชื่อผู้สมัคร 
และจ านวนผู้สมัครในภาพรวมของส่วนงาน (แบบพิมพ์ 1) ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหา 
และคัดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครต าแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” โดยสแกนแบบพิมพ์ 1  
ส่งทางอีเมล Recruit_hr@baac.or.th พร้อมน าส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงกลุ่มงานสรรหา 
และคัดเลือก ฝทน. ภายในวันที ่15 ธันวาคม 2563 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเขียนมุมซองด้านล่าง 
ขวามือว่า “ใบสมัครเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4” หากเกินก าหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  
    กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก  
โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันท าการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
          - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)  
         6.1 ในการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เฉพาะอายุงานของผู้สมัคร เท่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา และใบขับขี่ ธนาคารจะด าเนินการตรวจ
คุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร ภายในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามา 
ยื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะ 
เลิกจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

    6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ  
ประมาณวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ซึ่งธนาคาร 
ก าหนดให้มีการสอบภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร 
เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามข้ันตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์  
0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail : 
recruit_hr@baac.or.th หากเกินก าหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไข/ 
เพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 
  
                    7. การสอบคัดเลือก 
     - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)  
     7.1 การสอบข้อเขียน ก าหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ท่ี 10 มกราคม 2564 
           7.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน) ยกเว้น  
ผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาค ก ของส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องเข้ารับ 
การสอบวิชานี้ (ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการสอบผ่าน ภาค ก มาท่ี ฝทน. เนื่องจากธนาคารจะเป็นผู้ด าเนินการ 
ตรวจสอบกับระบบของ ส านักงาน ก.พ. ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน) 

          7.1.2 วิชาความละเอียดแม่นย า สอบทุกคน (50 คะแนน) 
           7.1.3 วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง สอบทุกคน (100 คะแนน) 
                    (ขอบเขตเนื้อหาการสอบข้อเขียนตามเอกสารแนบ) 
 

mailto:Recruit_hr@baac.or.th
http://www.baac.or.th/
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                          7.2 สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน) 
       7.3 ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารสอบข้อเขียน) 
 

  8. การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ 
      - ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทท่ี 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 

                          8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้  
                               1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  
โดยจะน ามาพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน เท่านั้น จะไม่ลดหย่อนเกณฑ์คะแนนและจะไม่น ามาคิดเป็นคะแนนรวม  
           2) วิชาความละเอียดแม่นย า ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อน 
เกณฑ์คะแนน  

          3) วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ ์
การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ 
การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้  

      ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ท่ีฝนเลขประจ าตัวสอบถูกต้อง 
และปฏิบัติตามค าชี้แจงท่ีธนาคารก าหนดไว้ ในแบบทดสอบเท่านั้น 

                 8.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

         8.3 การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ ไม่ผ่าน โดยธนาคาร 
จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะน าผลการทดสอบ
บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก  
 
 
 


